MEDIATIEDOT 2018–2019

1. Printtilehden postitettu jakelu

5%

Lehden painosmäärä kokonaisuudessaan on 7 000 – 9 000 kpl,

20%

Aikakauslehtien liiton jäsen

josta nimikkeellisenä postitusjakeluna 5 000 kpl/nro.
15%

ja -tilasuunnittelun ammattilaisille. Lehden vastaanottajat työskentelevät
60%

Tutkitusti yli
30 000 lukijaa,
joista 78% päättää
yksin tai osallistuu
hankintapäätöksiin
työssään.

8%

Printti jaetaan nimikkeellisenä suorapostina arkkitehtuurin, julkisrakentamisen
valtakunnallisesti toimivissa yrityksissä ympäri Suomea.

26 %

Arkkitehdit, Rakennusarkkitehdit ja Rakennesuunnittelijat 60%
Sisustusarkkitehdit- ja tilasuunnittelijat 15%
Rakennuttajat ja rakennusliikkeiden hankinta- ja projektipäälliköt 20%
Kiinteistöomistajat ja -päälliköt 5%

66 %

2. Sähköisen e-lehden jakelu
33%

24%

Lehden sähköinen näköisversio lähetetään nimikkeellisesti yli 20 400 alan ammattilaisen
sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen jakelu on kohdennettu yllä olevan kohderyhmän lisäksi
sellaisille henkilöille yrityksissä, jotka toimivat osittain arkkitehtuurin, tilasuunnittelun ja

11%
7%
25%

Arkkitehdit, Rakennusarkkitehdit ja
-Insinöörit sekä Rakennesuunnittelijat 33%
Sisustusarkkitehdit- ja tilasuunnittelijat 7%
Rakennuttajat ja rakennusliikkeiden
hankinta- ja projektipäälliköt 25%
Kiinteistöomistajat ja -päälliköt 11%
Numerokohtainen teemapostitus 24%

Arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja julkirakentamiseen erikoistunut toimialamedia.
Median tavoittama kohderyhmä käsittää mm. Suomen arkkitehtiliiton jäseniä, rakennusarkkitehtejä- ja insinöörejä,

julkisrakentamisen parissa. e-lehteä jaetaan myös Facebook ja Twitter -sivuillamme. e-lehdet
ovat avoimesti luettavissa verkossa, maksutta ja ilman tunnuksia. 83 % lukijoista arvostaa
tätä. Avoin lukumahdollisuus tarjoaa mainostajalle linkitysmahdollisuuden omille nettisivuille,
uutiskirjeisiin, sosiaaliseen mediaan yms.

3. Painetun lehden numerokohtainen
teemapostitus ja messujakelut
2 000 – 3 000 kpl/nro.

rakennesuunnittelijoita, sisustusarkkitehtejä (SIO ry), tilasuunnittelijoita, sisustussuunnittelijoita (SI ry), alue- ja maisemaarkkitehtejä, arkkitehtiopiskelijoita, rakennuttajia, rakennuttajakonsultteja, rakennusliikkeiden hankinta- ja projektipäälliköitä

prointerior lukijatutkimus

sekä valikoituja kiinteistöomistajia ja -päälliköitä. Painetulla lehdellä on yli 30 000 lukijaa jonka lisäksi printtiä vastaavaa
näköislehteä jaetaan e-lehtenä yli 20 400 alan ammattilaiselle. Julkaisu on ilmestynyt vuodesta 2000.

Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöstä ja
visuaalisesta ulkonäöstä. Kohderyhmänä oli prointerior -lehden nimellään saavat
arkkitehdit, sisustusarkkitehdit, rakennusarkkitehdit, tilasuunnittelijat, sisustussuunnittelijat,
rakennesuunnittelijat, rakennusalan hankinta- ja projektipäälliköt ja rakennuttajakonsultit.
Lukijatutkimuksen toteutti HR4 Promenade Oy 2017.
Lisätietoja antaa prointerior -lehden toimituspäällikkö Tom Appelroth
tom.appelroth@publico.com, puh. 020 162 2250.

www.prointerior.ﬁ/lehti
Kaikissa vuoden numeroissa käsittelemme sekä eksterioori että interiööri-asioita.

Kiinnostuitko?

Teemojen osalta käsittelemme suomalaista arkkitehtuuria ja julkitilarakentamista, julkisivurakentamista,

Lisätietoa antaa:

toimisto-, kokous- ja koulutustiloja ja -rakennuksia – liike-, vapaa-ajan ja matkailun tiloja ja rakennuksia

Toimituspäällikkö

– kasvatuksen ja kulttuurin tiloja ja rakennuksia – hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tiloja ja rakennuksia.

Tom Appelroth

Syvennymme alateemoissa rakennussuunnitteluun, rakenteisiin, pintaratkaisuihin, julkisivuihin,

tom@publico.com

valaistukseen ja talotekniikkaan, kalusteisiin ja tilaosiin sekä tekstiileihin. Teemat painottuvat eri

puh. 020 162 2250

”prointerior-lehdellä on
jo noin 30 000 lukijaa”
lukijamäärät keskimäärin
4,4 hlöä / yksittäinen lehti / painos
/ Promenade Research

numeroissa sisältösuunnitelman mukaisesti.
Sisältösuunnitelmasta lisätietoa antaa Toimituspäällikkö.

nro

*alateemat, tapahtumajakelut

ilmestyy

aineistopäivä

5/2018

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Toimituspäällikköön.
Interior + exterior arkkitehtuuria, suunnittelua ja rakentamista yms, Orgatec 2018 Köln

vk 49

kts. tilausvahvistus

1/2019

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Toimituspäällikköön.
Stockholm Furniture Fair, Heimtextil, interior + exterior arkkitehtuuria, Domotex 2019 Hannover
suunnittelua ja rakentamista yms.
tapahtumajakelu: Sisäilmastoseminaari 2018 Hki, Ecommerce + Shop Tech Hki

vk 10

kts. tilausvahvistus

2/2019

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Toimituspäällikköön.
interior + exterior arkkitehtuuria, ISH 2019 Frankfurt
suunnittelua ja rakentamista
kattorakentaminen, julkisivut, eristäminen ja energiatehokkuus yms.

vk 20

kts. tilausvahvistus

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Toimituspäällikköön.
Työympäristöt, akustiikka, design, interior + exterior arkkitehtuuria,
suunnittelua ja rakentamista yms.
tapahtumajakelu: ID Helsinki 2019, Habitare PRO 2019

vk 36

aiheista, projektiesittelyistä ja teemoista pyydämme olemaan yhteydessä Toimituspäällikköön.
Interior + exterior arkkitehtuuria, suunnittelua ja rakentamista yms

vk 49

3+4/2019
Lisäpainos

5/2019

*muutokset mahdollisia, lisätietojen osalta käänny numerokohtaisissa teemoituksissa Toimituspäällikön puoleen

89%
lukijoista kokee saavansa
prointerior lehdestä jäsenneltyä
ja hyödyllistä tietoa

78%
lukijoista osallistuu yrityksen
hankintapäätöksiin

94%

92%

pitää prointerior lehteä
visuaalisesti kiinnostavana

mielestä prointerior nostaa esiin
mielenkiintoisia aiheita

83%

78%

69%
lukijoista on hankkinut lisätietoa
prointerior lehdessä olleen mainoksen
tai artikkelin perusteella

89%
mielestä lehden artikkelit
ovat ammattimaisesti
toimitettuja

kts. tilausvahvistus

kts. tilausvahvistus

arvostaa maksutonta ja
avoimesti verkossa ilman
tunnuksia luettavissa olevaa
digilehteä

1/2

78% mielestä perinteinen printti on mieluisin lukutapa
16% pöytä/kannettava tietokone
4% tabletti
2% Kännykkä

81%
Voi hyödyntää lehdessä
esitettyjä tuotteita, ratkaisuja ja
palveluita työssään

90%
on tyytyväisiä prointerioriin
kokonaisuutena

NATIIVIMAINONTA JA SISÄLTÖMARKKINOINTI
NTI

ILMOITUKSET

ILMOITUS

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Panosta sisällön laatuun ja tavoita kohderyhmäsi. Natiivimainonta ja
Sisältömarkkinointi on erittäin tehokas vaikuttamisen väline nykyisten
asiakkaiden sitouttamiseen sekä uusien asiakkaiden kohtaamiseen.

KAUNISTA,
KESTÄVÄ Ä JA
KOTIMAISTA

Natiivimainonta on myös tehokas brändin rakentamisen väline

BARRISO 50:
BARRISOL
INNOVAATIO JOHTAJAN EVOLUUTIO
INNOVAATIOJOHTA
TEKSTI:
T
EKSTI: SAMI J. A
ANTEROINEN

SORMUNEN
TEKSTI: TIMO
CERAMICS
CONSTRUCTION
KUVAT: PENTIK

Ranskalainen Barrisol on maailman johtava pingotettavien sisäkatto- ja sisäseinäjärjestelmien tuottaja, jonka
valttikorttina on yhtiön itse kehittämä perforoitu Barrisol-alakatt
Barrisol-alakattopinta. Barrisol on akustisesti korjaava materiaali, joka
estää jälkikaikuja ja karsii pois korkeita ääniä. Barrisolia käyttävät
käyttä mm. hotellit, ravintolat, kirjastot, koulut, sairaalat ja
museot. Vuonna 2017 ranskala
ranskalaisyritys täytti 50 vuotta.
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muovaamiseen. Tarjoamme kattavan palvelujournalismin konseptin
avaimet käteen periaatteella. Digilehteen mahdollista lisätä
extrasisältöä, esim liikkuvaa videokuvaa.

Toinen iso läpimurtotuote oli vuonna 2005 lanseerattu nylonia ja
PV
PVC:tä yhdistävä Barrisol Trempovision, jota voi käyttää sisällä ja ulkona.
”S
”Suomessa sitä käytetään esimerkiksi Harjavallan liikunta- ja uimahalliss
lissa”, Suoperä kertoo. Kyseinen halli valittiin Vuoden Liikuntapaikaksi
vu
vuonna 2014.
Ti
Tinkimätöntä
kehitystyötä
2000-luvulla alussa siirryttiin yhä pienempiin saumaleveyksiin ja valaisin20
ele
elementit tulivat entistä vahvemmin mukaan.
”Tämä osaaminen näkyy esimerkiksi Nokian pääkonttorin aulassa olevis
vissa valaisimissa, jotka ovat 12 metriä korkeita”, kertoo Suoperä.
Vuonna 2010 Barrisolin asema markkinoilla oli harvinaisen vahva: esi-

merkiksi väripaletissa oli tarjota yli 230 vaihtoehtoa ja tuotteella oli pääsääntöisesti B-s1, d0 sekä B-s2, d0 paloluokitus. Seuraavana vuonna
yritys koki sukupolvenvaihdoksen, kun perustaja-Scherrer astui syrjään
ja hänen pojastaan Jean-Marcista tuli toimitusjohtaja. Samana vuonna
yhtiö sai yhdeksän patenttia, joten isä-Bernardin innovaatioperinne oli
selvästi iskostunut syvään yrityskulttuuriin.

pinnan kautta toimii siten, että ääniaaltojen värähtelevät ilmamolekyylit menettävät kalvoon osuessaan liike-energiaansa rei’issä syntyvään kitkaan.
Lisäksi kalvot ovat antistaattisia ja ultraviolettisäteilyä kestäviä sekä
niillä on korkea paloluokitus (B-s1, d0). Kalvon pintaan voidaan tulostaa
graaﬁsia kuvioita, logoja sekä kuvia.

Seiniä unohtamatta
Hyvä esimerkki uusia uria etsivästä ajattelusta on Artolis ja Arcolis
-kangaspinnoitukset, joiden ansiosta seiniinkin saadaan samaa näyttävyyttä kuin kattoihin. Myös vuonna 2015 lanseerattu Microsorber oli
alalla ennennäkemätön tuote: akustinen järjestelmä, joka vähentää kaiuntaa ja pienentää tilan jälkikaiunta-aikaa.
Mistä sitten on kysymys? - Microsorberissa on mikrorei’itetty kalvo,
joka voidaan asentaa lasiseinien päälle sekä lasikattojen alapuolelle laajan kiinnitysjärjestelmän avulla. Läpinäkyvä äänenvaimennus antaa arkkitehdeille ja sisustussuunnittelijoille ”vapaat kädet” rakennuksissa ja
erilaisissa sisätiloissa, joissa huoneakustiikka on keskeisessä asemassa.
”Alan ammattilaiset ovat ottaneet Microsorberin todella hyvin vastaan, koska se tekee heidän työnsä niin paljon helpommaksi”, toteavat
Nina Loukina ja Harri Suoperä.

Juhlan aika
Barrisolin puolen vuosisadan taival on vaikuttava marssi kohti entistä
parempia tuotteita – ja näin ollen odotukset olivat suuret myös 26. lokakuuta, kun yhtiö juhli St. Lois’ssa sijaitsevassa Barrisol-talossa.
”Itse asiassa Barrisol-taloja on kolme, joista kaksi Mulhousessa ja
yksi Saint Lois’ssa”, kertoo Loukina.
Juhlissa vieraita oli yli 30 maasta ja mukana myös koko joukko huippuarkkitehtejä, kuten Chantal Thomas, Ross Lovegrove, Piero Castiglioni
ja Corrado Foglia. Varsinaisten juhlien lisäksi vieraille esiteltiin remontoituja Barrisol-tehtaan tiloja.

Keihäänkärkituote
Microsorber mahdollistaa optimoidun akustisen kokonaisuuden valaistusta tai arkkitehtonista konseptia muuttamatta; lisäksi tuote muuntuu myös läpinäkyviksi väliseiniksi sekä seinäkkeiksi toimistoissa, joissa
halutaan korostaa avotilan tuntua. Äänenvaimennus mikroperforoidun

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!
2/1 sivua 460 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
3 590 €

Vihreä pioneeri
Ranskalaisyhtiö katsoo eteenpäin luottavaisena, sillä se on hoitanut leiviskänsä poikkeuksellisen hyvin esimerkiksi ympäristöystävällisyyden saralla.
Harri Suoperä huomauttaa, että esimerkiksi kierrätys on ollut vahva fokus
yrityksen tuotteissa aina 1990-luvulta tähän päivään.
”Barrisol-tuotteissa ei ole raskasmetalleja eikä haihtuvia liuottimia. Ja
jos asiakas haluaa tehdä remontin tilaan, johon olemme asentaneet Barrisolit, niin me tulemme ja puramme ne veloituksetta”, hän lupaa. Tämäkin toiminta on hyvää bisnestä, koska tuote on erinomaisesti kierrätettävissä. Q

johti ”akustiikan vallankumousta”. ”Tuloksena oli mikroperforointiprosessi,
jossa akustiikka optimoidaan ennenäkemättömällä tavalla”, kertoo Harri
Suoperä.
”Nyt laskettiin ensimmäistä kertaa tieteellisin keinoin muuan muassa
se, minkä kokoisia reikien pitää olla ja mikä on paras etäisyys muista
rei’istä”, Suoperä kuvailee akustisen perforoinnin kaavaa. Vuosituhannen
alussa lanseerattiin Microacoustics-tuote, jossa optimointi oli viety huippuunsa.
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CASE PROJEKTIKOHDE
Oletteko mukana lehdessä esiteltävässä projektissa tai onko teillä
omasta takaa kiinnostava projektikohde? Tuokaa osaamisenne ja

Teräslevyseinä kestää vaikeissakin oloissa
Jo ennen Munkkisaaren taideseinäprojektia Virkkunen & Co suunnitteli
voimayhtiö Carunan sähkökeskuksen julkisivut Espoon Keilaniemessä.
Rakennus sijaitsee aivan Fortumin pääkonttorin edessä.
”Toteutus onnistui hyvin, joten päädyimme Munkkisaaressa samantyyppiseen levyrakenteeseen”, Rusanen sanoo.
”Levyihin tehtiin reikäkuviointi, jonka aiheena on voimajohtopylväs
alhaalta ylöspäin kuvattuna.”
Sekä Munkkisaaren että Keilaniemen kohteissa julkisivuihin käytettiin
erikoisterästä, jonka toimitti Terästarvike Oy.
”Munkkisaaren taideseinä on rakennettu 2 mm:n paksuisesta reikälevystä, joka on haponkestävää terästä”, kertoo Terästarvike Oy:n julkisivulevyjen asiantuntija Jyrki Hämäläinen.

tuotteenne esille tarinankerronnalla hyvin edenneen
KUVIOITU TERÄSLEVYSEINÄ
SOVITTAA TEKNISET RAKENTEET YMPÄRISTÖÖNSÄ

projektin kautta.

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN
KUVAT: ARKKITEHTITOIMISTO VIRKKUNEN & CO / TUOMAS KIVINEN

Hinta: 1/2 sivua 2 310 €, toimittajan kirjoittamana 2 610 €

Helsingin Munkkisaareen on pystytetty teräsrakenteinen taideseinä. Sen avulla on
maisemoitu kahden maanalaisen öljysäiliön kattorakenteet sekä säiliöiden viereen sijoitettu
vaahtosammutuspumppaamo. Kuvioitujen teräslevyjen käyttö julkisivumateriaalina lisääntyy
muuallakin. Teräs on tyylikäs ja kestävä materiaali, jolla nykyisin voidaan toteuttaa monenlaisia
vaativia julkisivuratkaisuja.

Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.
1/1 sivua 2 950 €, toimittajan kirjoittamana 3 590 €
Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.
2/1 sivua 3 590 €, toimittajan kirjoittamana 4 190 €
Tekstin pituus n. 600 sanaa + kuvat.

kohteessa mukan

Rakennesuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy.
Helen valitsi julkisivu-urakoitsijaksi Inlook Oy:n.
”Reikälevyjen suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa on
tarvittu mittatarkkaa työtä”, sanoo Rusanen.
”Taideseinää valaisee pimeän aikana keltainen LED-valonauha, joka
asennetaan seinään koko sen pituudelta.”
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n suunnittelijat ovat aiemmin piirtäneet taideseinän vieressä sijaitsevista rakennuksista myös Munkkisaaren
lämpökeskuksen sekä Helsingin telakan laivanrakennushallin. Lähistöllä
on useita eri aikakausien asuinkerrostaloja.
”Taideseinä on ollut pieni mutta vaativa projekti. On ollut hienoa olla
mukana hankkeessa, joka on edellyttänyt tarkkaa detaljisuunnittelua ja
jonka tavoitteena on saada aikaan arkkitehtuuriltaan paras mahdollinen
lopputulos”, Rusanen toteaa.

Tarkkaa suunnittelua
Rusasen mukaan Munkkisaaren projektissa taide ja arkkitehtuuri soveltuivat hyvin yhteen.
”Haponkestävät teräslevyt saatiin Terästarvike Oy:ltä, ja teräslevyjen
reikäkuviot stanssattiin. Munkkisaaren kohteessa kuviointiin käytettiin neljää eri reikäkokoa”, Rusanen selittää.
Alun perin tarkoituksena oli ympäröidä taideseinällä maanpäällisten
öljysäiliöiden kattorakenteet ja sisäänkäynti. Tähän oli sekä maisemallisia
että turvallisuuteen liittyviä perusteita, koska varsinkin ovien ympäristö on
luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi.
Sittemmin hanke hieman laajeni, ja nyt seinä ympäröi myös säiliöiden
viereen rakennetun vaahtosammutuskontin julkisivun. Säiliöiden yläpuolinen valli on maisemoitu nurmikkoalueeksi.

Öljysäiliö uusittiin
Aalto-yliopiston tilasuunnittelun maisteriohjelmassa opiskelleen Mikkilän
kilpailutyö oli alun perin suunniteltu maalattavaksi, idea jalostui eteenpäin
ja päädyttiin käyttämään haponkestäviä teräslevyjä. Niihin kuva muodostettiin erikokoisina reikäpikselöinteinä. Teräslevytekniikalla teoksesta saatiin kestävämpi ja paremmin ympäristöön sopiva.
Taideseinäprojekti on osa Munkkisaaren lämpökeskuksen modernisointihanketta, jonka yhteydessä on vähennetty lämpökeskuksen ympäristöhaittoja ja uusittu laitoksen tekniikkaa.

Kaikkiaan seinässä on noin 330 neliömetriä teräsreikälevyä.
reikälevyä.
osuhteissa. Esimerr
”Tällainen seinä kestää korroosiota vaikeissakin olosuhteissa.
kiksi Helsingin Munkkisaaressa meri on lähellä, joten rakenteisiin tarvitaankin kestävää materiaalia.”
en asennustyö vaatii
Hämäläisen mukaan kuviorei’itetyn runkorakenteen
tekijöiltään vankkaa ammattitaitoa.
erkitään jo tehtaalla
”Toisaalta työtä helpottaa se, että jokainen levy merkitään
selkeästi. Silloin se saadaan sijoitetuksi työmaalla juuriri oikeaan kohtaan.”
”Numeroinnin ansiosta myös mahdolliset tulevat huolto- ja puhdismin vaihtamaan,
tustyöt helpottuvat. Jos jokin levy joudutaan myöhemmin
inti kuin alkuperäiuuteen levyyn saadaan täsmälleen samanlainen kuviointi
sessä levyssä oli.”
taa myös muita
Julkisivuteräslevyjen ohella Terästarvike Oy toimittaa
en alihankintatuotteräksiä, metalleja, kiinnitystarvikkeita sekä teollisuuden
teita. Asiakkaina on erityisesti metalli-, elektroniikka- ja rakennusteollisuuden sekä kunnossapidon yrityksiä.
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1/1 sivua: Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.Hinta: 2 950 €
näkökulma | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

Hyvällä suunnittelulla paras lopputulos
Terveydenhuollon tilojen suunnittelussa on huomioitava kaikki käyttäjäryhmät ja luotava myös ääniympäristöltään mahdollisimman optimaaliset tilat.
Kun akustiikkasuunnittelu otetaan osaksi projektia alusta lähtien, saadaan
paras ja kustannustehokkain lopputulos.
Aikataulutus ja suunnitelmallisuus ovat usein pahin kompastuskivi terveydenhuollon tilojen akustiikkasuunnittelussa.
Hyvä akustiikka ei maksa enempää, kunhan se huomioidaan riittävän
varhain. Akustiikkamateriaalit ovat huoneen pintamateriaaleja ja ne integroituvat osaksi sisustusta.
10 prointerior

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

Palstalla yhteistyökumppanit kertovat toiminnastaan.
Tiedota uusista tuotteista, palveluista ja yritystänne koskevista
ajankohtaisista asioista.
Hinta: 1/2 sivua 935 €, toimittajan kirjoittamana 1 210 €
Tekstin pituus n. 180 sanaa + kuvat.
1/1 sivua 1 540 €, toimittajan kirjoittamana 1 950 €

”PORUKKAA JA TAPAHTUMIA riitti aamukymmenestä iltayhdeksään – ja kaikki meni nappiin”, Ruotsalainen fiilistelee. Avajaispäivänä vieraita kävi yli 200 ja kansainvälisyyttäkin oli ilmassa: kaikista Baltian maista
oli edustus paikalla.
”Tiesimme, että avajaisista tulee iso juttu, mutta silti voi hyvällä syyllä
sanoa, että ne onnistuivat yli odotusten.”
Avajaisissa koettiinkin lukuisia kertoja maailmanluokan WOW-efekti,
kun vieraat tutustuivat taloon ja sen aarteisiin. Cosentino Centerissä on
ensinnäkin tilaa: kaiken kaikkiaan ”designkeidas” sisältää runsaat 2 000
neliömetriä. Cosentinolla on hyviä kokemuksia vastaavista centereistä
Euroopassa ja niinpä Kehä Kolmoselle osattiin ladata kovan luokan kattaus. Ruotsalainen kertoo, että yritys on nyt viimein esillä koko repertuaarin voimin.
”Tuotteet todella pääsevät oikeuksiinsa vasta nyt”, toteaa Ruotsalainen ja lisää, että showroom on näyttävyydessään ja toimivuudessaan
lajinsa valioita koko Euroopankin mittakaavassa.
Isompi on parempi
Kaikesta näkee, että Cosentinon väki on himoinnut kunnon showroomia
jo pitkään. Ruotsalainen muistuttaa, että sillä on aika paljon eroa, hypisteleekö 10 cm x 10 cm mallipalaa jossain sisustusliikkeessä vai tutustuuko
showroomin muhkeaan 1,5 m x 3,0 m levyyn.
”Jos esimerkiksi yrittää hahmottaa sitä, millainen materiaali toimii keittiötasona, on paljon mukavampaa, kun on se iso kivilevy siinä edessä”,
hän toteaa. ”Showroom todella näyttää asiakkaille, millaisista tuotteista
on kysymys – koska yksistään esitteitä plaraamalla tai netissä pyörimällä
ei koko totuus selviä.”
Cosentinon keskeiselle kohderyhmälle – arkkitehdit, suunnittelijat ja
kivenveistämöt – showroom on kauan kaivattu tulokas, paikka, jonne on
helppo tulla ja tutustua tuotteisiin. Ruotsalaisen mukaan tässä kohderyhmässä asiantuntemus on kovalla tasolla ja myös halu pysyä ajan tasalla
uusista tuotteista.
”Nyt yhdellä käynnillä saa haltuun jo aika paljon asioita”, hän pohtii.

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.
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Lehden koko: 230 x 297 mm
Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta
Ilmoitusaineisto:

Vedenpitävää kvartsia
Vastaava ”huokoisuustaistelu” on käyty myös Silestonekvartsien kanssa. Tänä vuonna lanseerattu N-Boost-nanoteknologia muokkaa materiaalin pintaa molekyylitasolla ja
tekee siitä äärimmäisen vettähylkivän.
”Kvartsissa on aina ollut pieniä huokuisuusreikiä, mutta
N-Boostin ansiosta ne saadaan tukkoon”, kertoo Ruotsalainen ja lisää, että N-Boostin myötä myös väriskaala paranee.
Cosentinon kovin valttikortti on kuitenkin yhä edelleen
Dekton, jonka valmistuksessa käytetään uniikkia TSP-tekniikkaa. Kyseessä on tekninen prosessi, joka on tavallaan
kuin teollinen ja nopeutettu versio luonnonkiven kokemista
metamorfologisista muutoksista.
”Ultrakompaktia” Dektonia tehdessä käytetään 20–30
erilaista mineraalia ja vettä – eikä mitään muuta. Seuraavaksi materiaali altistetaan äärimmäiselle, 25 000 tonnin paineelle (mikä vastaa painetta, joka kohdistuu kappaleeseen, kun kaksi Eiffel-tornia pudotetaan sen päälle).
p
Lopuksi
kasaan ppuristunut Dekton-levyy vielä kuumennetaan
1 200 asteeseen.
Näin valmistetun laatan pintaa ei kykene naarmuttamaan juuri millään (vain toisella Dekton-levyllä ja timantilla),
eikä sitä voi esimerkiksi syövyttää eri hapoilla. Ei siis ihme,
että vuonna 2013 markkinoille tullut Dekton ei ole syntynyt
ihan yön yli, vaan innovaation takana on peräti 22 000 tunpalstalla
yhteistyök
nin kehitystyö.umppanimme kertovat toiminnas

Tulostusvalmis Adobe Acrobat
tai Adobe InDesign PDF-tiedosto
tai Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.

taan
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MIKSI VALITA DEFI

Resoluutiolla 300 dpi ja CMYK väreissä.
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KUMPPANIKSI?

Kuvatiedostot:
Toimitetaan sähköisessä muodossa.
Photoshop EPS, TIFF tai JPEG-tiedostona,
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150 sanaa + kuvamateriaali
Hinta: 935 €
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Tiili on julkisivumateriaalina palkitseva. Se on kestävä ja
eri julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa tarvitseva.
Tiili ikääntyy kauniisti patinoituen ja kestää siten hyvin
aikaa myös ulkonäkönsä puolesta.
www.wienerberger.fi
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ERIKOISIA LASITYYPPEJÄ
JORVIN LISÄRAKENNUKSEEN
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN
KUVAT: KLH-GLASS

Dektonilta värisuora

kerro ytimekkäästi messuilla esiteltävistä lanseerauksista

Tiilijulkisivu on investointi tulevaisuuteen

Tekniset tiedot:

MR TRuotsalainen
JA PATC
muistuttaa,
H että kestävyyden lisäksi
– HAUSKAT UUTU
Dektonissa on poik
poikkeuksellista
keuksellista myös tuotteen monipuoUSJA
se on
helppohoitoinen
esimerkiksi värejä löytyy
KKARja AT
NÄHTÄVILLlisuus:
kymmenittäin,
eli varmasti joka makuun.
Ä”NytKINN
syksylläARPS
tulee viisi IN
uutta Dekton-väriä”, hän vinkkaa.
SHOWROOM
Ruotsalaisen mukaan värit uppoavat nyt otollisempaan
ISSA

MESSUILLA NÄHTYÄ uutisointi

Etusisäkansi
3 395 €
Takasisäkansi
3 395 €
Takakansi
3 590 €

tilausvahvistuksen mukana

Niko Ruotsalainen pisti tyytyväisenä merkille Sensan
saaman huomion avajaispäivänä. Nyrkkisääntönä on, että
mitä vaaleampi kivi, sitä huokoisempi, mutta Sensa venyy
myös vaaleaan muuttumatta pesusieneksi – vaaleatkaan
sävyt eivät ime vettä, eivätkä muita nesteitä.
Ruotsalaisen mukaan tässä on kyse nimenomaan palvelun monipuolistamisesta. ”Me pyrimme antamaan vaihtoehtoja eri tilanteisiin. Meidän tuotteistamme tiedetään hyvin
tarkkaan, miten ne käyttäytyvät esimerkiksi keittiökäytössä
ja asiakas voi aina olla luottavaisin mielin.”

Elokuun lopussa Kehä Kolmosella koettiin isomman
luokan designtapaus, kun Cosentino avasi
showroominsa Vantaan Varsikujalla. Torstai 24.8. oli
kiireinen päivä alusta loppuun, vahvistaa Cosentinon
maajohtaja Niko Ruotsalainen.

Määräpaikka
korotus
+15%

Katso video moni-ilmeisestä tiiliarkkitehtuurista
wienerberger.fi/kalasatama
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KUVAT: TOM APPELROTH

1/3 sivua
vaaka
230 x 97 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 540 €

Hinta 390 €

Ympäristöystävällinen tulevaisuus
Perustrendi tällä hetkellä on kaiken tilankäytön ja rakentamisen ympäristöystävällisyys. Se ohjaa suunnittelua, rakentamista ja materiaalivalintoja.
Ympäristöystävällisyyttä on myös se, että tiloja käytetään tehokkaasti. Hyvällä suunnittelulla ja tilankäytön tehokkuudella voidaan säästää
kustannuksissa rakentamisvaiheessa ja valmiin rakennuksen käytössä.
Samalla ympäristövaikutukset pienenevät.
Rakennuksen elinkaari on oleellinen osa ympäristöystävällisyyttä. Terveydenhuollon tiloissa tämä tarkoittaa, että pintamateriaalien on kestettävä kulutusta, pesua ja jopa voimakasta desinﬁointia. Myös akustiikkalevyjen pitää täyttää nämä vaatimukset. Näin luodaan terveyttä edistävä
ja rauhallinen ympäristö, jossa niin potilaat kuin henkilökuntakin voivat
hyvin. Q

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

1/3 sivua
pysty
80 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 540 €

Mainoksen voi linkittää esim. video- tai esitemateriaaliin.

Akustiikan korjaaminen onnistuu myös jälkikäteen, mutta estetiikka
on vaikeaa saada silloin optimaaliseksi. Tyylikkäin ulkonäkö ja paras kustannustehokkuus saadaan huomioimalla akustiikkaratkaisut jo suunnitteluvaiheessa.
Terveydenhuollon tilojen akustiikka ei sinänsä ole vaikea suunniteltava, kunhan se tehdään riittävän varhaisessa vaiheessa. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla akustiikkatuotteilla saadaan äänitaso paikallisesti laskettua ja äänen kantautuminen tiloista toisiin estetään.
Hyvä ääniympäristö ei ole vain äänenvaimennusta. Tietyissä tiloissa,
kuten leikkaussaleissa ja toimenpidehuoneissa, on työn tarkkuuden ja
nopeatempoisuuden takia tärkeää, että äänet kuuluvat hyvin ja selkeästi.

COSENTINO CENTERILLE
RAKETTISTARTTI

1/8 sivua
vaaka
95 x 63 mm
935 €

Printtilehden ilmoituksen aktivointi sähköisessä lehdessä.

kasvava edelläkävijäkoulujen joukko ja sitten on – yhä edelleen – iso liuta
konservatiivisempia kouluja.
Yksi selkeä pioneeri on Kokkolan Isokylän koulu, joka on panostanut
muunneltavuuteen, monikäyttöisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Uuden koulun
– tai tarkemmin ottaen monitoimikeskuksen – tilat on esimerkiksi jäsennetty soluihin lasten iän ja toiminnan mukaisesti, jolloin työrauha on taattu
kaikille.
Isokylän koululta otettiin meihin yhteyttä, kun toisen paikallisen opinahjon, Lucina Hagmanin koulun, väki oli ensin suositellut tuolejamme.
Keskusteluissa Isokylän koulun kanssa oppilastuoliksi valikoitui PantoMove, joka toimii tavallaan kuin jumppapallo: se tukee lapsen luonnollista
tarvetta liikkumiseen ja poistaa samalla häiriöliikettä.
Muotoilija Verner Pantonin suunnittelemassa PantoMove-tuolissa on
3D-keinumekanismi, joka stimuloi oikeaoppista istumista ja selkärangalle
terveellistä asentoa. Dynaaminen tuoli seuraa kehon jokaista liikettä ja
istuinosa reagoi niihin luonnollisesti – kallistuen eteen- ja taaksepäin sekä
sivusuuntiin. Tuoli antaa istujalleen luonnollisen liikkumavapauden ja tuen,
eivätkä lihakset pääse jumittumaan. Tuolin kautta aktivoidaan myös kehoa
ja aivoverenkiertoa, mikä taas on omiaan parantamaan koululaisen huomio- ja keskittymiskykyä.
Tässä tuoliprojektissa yhteistyö Isokylän koulun kanssa oli tiivistä ja
välitöntä. Pian huomattiin tarvetta myös räätälöinnille: tuoli oli optimoitu
käytettäväksi vähän korkeampien pöytien kanssa, mutta se taas ei sovi
aivan pienille oppilaille. Tähänkin löydettiin toimiva ratkaisu, jonka ansiosta
myös kaikkein pienimmät voivat tuolia kätevästi käyttää.
Lopulta kesällä 2015 toimitimme Isokylän kouluun mustat PantoMove-tuolit kaikille oppilaille. Tuolit ovat olleet nyt käytössä koko syyslukukauden sekä kevätlukukauden alun – ja palaute on ollut erittäin hyvää.
Tuolit ovat oma, tärkeä palanen koko koulun oppimiskonseptissa.
Isokylän koulussa on hienoa sekin, että lapsi voi siirtyä päiväkodista
esiopetuksen kautta alakouluun ja jatkaa samassa talossa aina yläasteen
loppuun. Näin syntyy oiva opintoputki. Kokkolassa ajatellaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuuksien kautta – ja sama asenne on leviämässä maahan
laajemminkin.
Keskustelu uusista, paremmista oppimisympäristöistä jatkuu edelleen. Toivoa sopii, että ergonomian ja jaksamisen kaltaiset teemat nousevat enemmän tapetille jatkossa. Jo tällä hetkellä on selvää, että monet
koulut haluavat ja aktiivisesti hakevat uusia ratkaisuja myös kalustepuolella. Kalustetoimittajien on vastattava tähän huutoon tarjoamalla tuoreinta
tietoa ja osaamista kouluväen käyttöön.
Yhdessä tekemällä päästään parhaisiin tuloksiin. Q

Sairaaloissa ja terveydenhuollon tiloissa potilaat tarvitsevat lepoa ja yksityisyyttä.
Työntekijöille meluton ympäristö on työ- ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeä.
Hyvällä akustiikkasuunnittelulla päästään optimaalisen ääniympäristön lisäksi
kustannustehokkaaseen lopputulokseen.
TERVEYDENHUOLLON TILOISSA melutaso voi helposti nousta
häiritseväksi, sillä niissä suositaan kovia pintoja tiukkojen hygieniavaatimusten takia. Huono puoli on olematon äänenvaimennus. Lisäksi tiloissa
on paljon erilaisia ääntä pitäviä laitteita ja runsaasti ihmisiä.
Riittävä äänenvaimennus potilashuoneissa ja käytävillä takaa potilaiden kaipaaman levon ja edesauttaa paranemista. Myös potilaiden yksityisyys on tärkeää. Vastaanotossa, potilashuoneissa ja joskus myös käytävillä käsitellään potilaiden henkilökohtaisia terveysasioita. Hyvällä
äänenvaimennuksella estetään keskusteluiden kantautuminen etäämmälle ja ulkopuolisten korviin.
Rauhallisissa tiloissa henkilökunnan on mukavampi työskennellä,
stressi vähenee ja keskittymistä vaativista työtehtävistä suoriudutaan
paremmin. Meluttomuus on myös potilasturvallisuustekijä, sillä riski virheisiin pienenee.

Hinta: 2 950 €

1/4 sivua
95 x 126 mm
1 210 €

ILMOITUKSEN AKTIVOINTI

RAUHAA POTILASTYÖHÖN JA
PARANEMISEEN

pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

AJANKOHTAISTA-OSIO

SUOMALAISESSA TYÖELÄMÄSSÄ ergonomia on lyönyt isosti
läpi jo pitkän aikaa sitten. Käy vaikeaksi löytää enää toimistoa, jossa töitä
tehdään ”vanhan koulukunnan” kalusteiden keskellä. Kenenkään tuskin
tarvitsee istua huonolla tuolilla, jos ei niin välttämättä halua. Toimistoissa
on opeteltu käyttämään tuoleja, jotka tukevat liikettä – ja auttavat työntekijöitä keskittymään ja jaksamaan.
Tätä taustaa vastaan on vaikea tajuta, miten erilainen tilanne on koulumaailmassa. Joskus tuntuu, että lapsilla voi olla käytössään vaikka
kuinka vanhat ja keikkuvat pulpetit ja tuolit, ilman että kukaan noteeraa asiaa. Kuitenkin myös lapsilla on oikeus ergonomisiin, liikettä tukeviin
kalusteisiin. Oikeus – ja ehkä jopa suurempi tarve.
Jonkin aikaa sitten meiltä lähti tuoli koeistuttavaksi erääseen kouluun.
Palaute jäi mieleen: tuolin luokkaansa saanut opettaja kertoi laittaneensa
sen vilkkaimman oppilaansa alle. Ja miten kävi? – Turha venkoilu ja velmuilu jäi pois ja lapsi oppi keskittymään aivan uudella tavalla. Muutoksesta vaikuttunut opettaja kysyi, josko tuolin saisi pitää.
Meillä Oﬁseassa on pitkä kokemus julkiskalusteiden puolelta ja yritysmaailmasta, mutta yhä enemmän fokus kääntyy koulumaailmaan, jonka
murros tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Uudet oppimisympäristöt ovat päivän sana ja esimerkiksi digitaalisuus valtaa alaa – mutta kalustepuolella on tavallaan olemassa kahden kerroksen väkeä. On koko ajan

Kirjoittaja on terveydenhuollon
tiloihin erikoistunut konseptikehittäjä
Ecophonilta.

1/2 sivua
vaaka
195 x 126 mm
2 310 €

KUVAT: HENRI KESKI-SIKKILÄ

1/2 sivua: Tekstin pituus noin 150 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa. Hinta: 2 310 €

Jyrki Kilpikari
Ecophon
www.ecophon.ﬁ

1/3 sivua
kapea pysty
60 x 260 mm
1 540 €

prointerior 41

UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT TULEVAT – JA MYÖS
KALUSTEPUOLELTA LÖYTYY JO TODELLISIA
EDELLÄKÄVIJÄKOULUJA, SANOO TANJA KLÄUSLER

ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

Mielipide kirjoitus, joka saa herätellä lukijaa aiheen tiimoilta. Tekstin

2 / 17

1/3 sivua
kapea vaaka
195 x 83 mm
1 540 €

prointerior 45

ERGONOMIA ESIIN

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltävään aiheeseen tai kirjoitus muuten

1/8 sivua
pysty
48 x 126 mm
935 €

TEKSTI: MERJA
KIHL JA ARI
MONONEN
KUVA: HARTMAN
RAUTA OY

Tanja Kläusler
toimitusjohtaja
Oﬁsea Oy

KOLUMNI

toiminnastaan

1/2 sivua
vaaka
230 x 148 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 310 €

Alumiinikompos
iittilevyt
monenlaisiin rakennusoveltuvat julkisivumateriaalik
si
suuriakin yhtenäis ksiin. Niillä saadaan aikaan
iä pintoja, joista
visuaalisesti näyttäviä
tulee myös
. Levypinnat
tasaisina lämmön
vaihteluista huolimat pysyvät
ranskalaisvalmist
ta. Hiljattain
eisia alumiinik
omposiittilevyjä
Luodon keskusta
asennettiin
an rakennetun
Centrumhusetin
julkisivuihin.
POHJAN

NÄKÖKULMA

NÄKÖKULMA

mppanimme kertovat

KUPARINHOH
TOINEN ALU
MIINILEV YPIN
KOMISTA A CEN
TA
TRUMHUSET
IA LUODOSSA

Vaativia seinärakenteita uudella valmistustekniikalla
ekniikalla
Taideseinäprojekti Munkkisaaressa alkoi Hämäläisen mukaan vuoden
2015 loppupuolella.
”Teollisen kohteen ilmeeseen haettiin ympäristöönn sopivaa tyylikkyyttä. Esitimme siihen erilaisia toteutusvaihtoehtoja”, Hämäläinen mainitsee.
aren kohdetta varr
”Valittu ratkaisu on ainutlaatuinen, juuri Munkkisaaren
ten suunniteltu.”
Teräsjulkisivut ovat muuallakin yleistyneet, koska levyjen valmistustekniikka on kehittynyt.
Haponkestävä teräsmateriaali pysyy alkuperäisen näköisenä. Levyt
eivät haalistu pitkänkään ajan kuluessa.
arsin vaativia julkisi”Uusi tekniikka antaa mahdollisuuden toteuttaa varsin
vuratkaisuja. Erilaisia kuvioita voi olla rajattomasti.”
miviksi ja julkisivui”Osaamista toki tarvitaan, jotta kuviot saadaan toimiviksi
ä, jotta seinä saahin sopiviksi. Yhteistyö arkkitehtien kanssa on tärkeää,
daan juuri oikean näköiseksi”, korostaa Hämäläinen.
itettyä teräsleViime aikoina Terästarvike on toimittanut kuviorei’itettyä
en Kotkassa sekä
vyä myös esimerkiksi Jumalniemen kauppakeskukseen
oiluun.
Hämeenlinnan kaupungintalon kattorakenteiden verhoiluun.
Monissa tapauksissa kohteiden teräsjulkisivuihin on käytetty haponkestävää terästä.
ta vankalla koke”Munkkisaaren taideseinä oli vaativa projekti, mutta
n ongelmia”, iloitsee
muksella ja ammattitaidolla sen toteutus onnistui ilman
Hämäläinen. Q

Kun toinen laitoksen maanalaisista öljysäiliöistä vaihdettiin raskaasta
polttoöljystä kevyelle polttoöljylle, entisen säiliön sisään rakennettiin uusi
säiliö.
Lämpökeskuksen ja öljysäiliöiden muutostyöt tehtiin vuosina 2014–
2016. Muutosten taustalla oli Euroopan Unionin uusi teollisuuspäästödirektiivi.
Munkkisaaren lämpökeskus toimii Helsingin kantakaupungin kaukolämmön huippu- ja varavoimalaitoksena. Se otetaan käyttöön silloin, kun
muiden voimalaitosten lämpöteho ei riitä kattamaan kaukolämmön tarvetta.

HELSINGIN KAUPUNGIN energiayhtiön Helen Oy:n Munkkisaaren
lämpökeskuksen modernisointiin liittyvät maanalaisten öljysäiliöiden muutostyöt valmistuivat vuonna 2016. Myös säiliöiden maanpäällisten rakenteiden maisemointi saadaan lopulliseen muotoonsa loppukeväällä 2017.
”Munkkisaaressa on haluttu maisemoida lämpökeskuksen öljysäiliöalue ja sen yhteyteen sijoitettu vaahtosammutuskontti osaksi kaupunkiympäristöä”, selittää Munkkisaaren taideseinän suunnitellut arkkitehti
Nina Rusanen helsinkiläisestä Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:sta.
Aihe julkisivun reikäkuvioon tuli Energiateollisuus ry:n ja Humanistisen
ammattikorkeakoulun yhteisesti toteuttamasta Lämpöä liikkeellä -ideakilpailusta. Kuvion on suunnitellut kilpailun voittanut Matti Mikkilä kaupunkimaalauksellaan ’Urban Energy 1’. Kilpailun voittajat julkistettiin maaliskuussa 2015.

a | palstalla yhteistyöku

1/2 sivua
pysty
110 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 310 €

1/2 sivua
pysty
95 x 260 mm
2 310 €

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

1/1 sivua
195 x 260 mm
2 950 €

1/1 sivua
230 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 950 €

ICF:N UUDEN
Notable-pöytäsarjan
tuotteet ovat elegantte
ja vaihtoehtoja
neuvottelupöydiksi
työ. Nopeus ja joustavuu tai
pöytäsarjan keskeiset
s ovat
suunnitteluperiatte
Dynaaminen ja
et.
muunneltavissa
oleva pöytäsarja
saatavilla kiinteällä,
korkeussäädettävä
sähköisesti
llä
varustetulla rungolla. sekä taittomekanismilla
Kevyen linjakkaas
muotoilustaan
ta
huolimatta Notable
pöydät ovat
erittäin tukevia.
Notable rungot
saa mustaksi tai
maalattuna sekä
valkoiseksi
alumiinisena tai
kromattun
Kansi vaihtoeht
oja ovat lasi, viilu/täysp a.
sekä laminaatt
uu
i.
ICF tuotteet saatavilla
Modeosta. Q
Lisätietoja: www.mod
eo.ﬁ

UUSI NOTA BLE-

CMYK-väreissä ja

Jorvin sairaalan päivystysrakennuksessa
on uudenlaisia, sähkövirralla ohjattavia
himmennettäviä laseja. Niin sanotut älylasit
projektiin toimitti KLH Glass Ky. Laseja
asennettiin sekä oviin että toimenpidehuoneiden
käytäväseiniin.

ESPOON JORVIN sairaalan vanhojen rakennusten viereen on rakennettu päivystyslisärakennus, joka otettiin käyttöön tammikuun 2016
lopulla. Uudisrakennusta tarvittiin, koska Jorvin päivystystilat oli todettu
liian ahtaiksi ja epätarkoituksenmukaisiksi.
Uuteen lisärakennukseen sijoitettiin Jorvin lasten ja aikuisten päivystykset sekä yleinen päivystysosasto. Rakennuksen sisäänkäynti on Turuntien puolella.
Älykkäitä lasiratkaisuja
Erikoislaseistaan tunnettu keuruulainen KLH Glass Ky asensi sairaalan
uuteen päivystysrakennukseen sähköisesti himmennettäviä älylaseja.
”Toimitimme älylasit Jorvin palovammaosastolle, osastoiviin väliseinä
ikkunoihin ja oviin”, KLH Glassin toimitusjohtaja Juhani Hämeenniemi
kertoo.
Yritys asensi myös ikkunoiden alumiinikarmit. Palo- ja älylasit liimattiin
yhtenäisiksi eristyslasielementeiksi, jotka asennettiin ikkunoihin ja oviin.
Sairaalan palovammaosaston ikkunat ja karmit täytyi hyväksyttää
paloviranomaisilla ja Espoon rakennusvalvonnalla.
”Aikaa tähän meni useampi kuukausi ja paljon dokumentteja.”
”Lisärakennuksessa on myös kolme liukuovea, joiden ikkunoihin lisättiin himmennettävä älykalvo. Tilaaja oli määritellyt oven toimittajan ja mallin.”
KLH Glass sovitti älylasit liukuoviin ja teki tarvittavat muutokset.
”Lasien himmennystä ohjataan 110 voltin vaihtovirralla. Kun kaksoisliukuovi liikkuu, kytkettyjen sähköjohtojen on liikuttava mukana. Emme
löytäneet tähän valmista ratkaisua tai riittävän siroja kaapelivaunuja.
Suunnittelimme itse tähän soveltuvan ratkaisun”, sanoo Hämeenniemi.
Sähkö kirkastaa lasit
Jorvin sairaalan lisärakennuksen himmennettäviä älylaseja ohjausjärjestelmään on liitetty yhdeksän muuntajaa.

”Tilaaja valitsi katkaisimien paikat. Sähkö ohjautuu releiden kautta
muuntajille”, selittää Hämeenniemi.
”Muuntajien koot mitoitettiin sen mukaan, miten suuria älylasipintoja sähkövirralla kussakin tapauksessa himmennetään. Mitoitukset
tehtiin kolmen, viiden ja 17 neliömetrin mukaisesti.”
”Nämä muuntajat kehitettiin erikseen juuri älylasien virranohjausta
varten.”
Kun himmentimen ohjaus on päällä, älylasin sähkönkulutus on
Hämeenniemen mukaan noin 0,06 kilowattia (kW).
”Lasin ohjaus toimii siten, että sähkövirta kirkastaa älylasin. Kun
sähköt eivät ole päällä, lasi pysyy sameana ja läpinäkymättömänä.”
Ohjausvirta kytketään päälle joko katkaisimella tai kaukosäätimellä.
Onnistunut kokonaisuus
Ovilasien lisäksi älylasia on Jorvissa asennettu toimenpidehuoneiden lasiseiniin, joten himmennyksen ollessa kytkettynä käytäviltä ei voi
nähdä toimenpidehuoneen sisäpuolelle.
Yhteen älylasiin kiinnitetään vain yksi sähköllä himmennettävä
kalvo, jonka maksimikoko voi olla 1 500 mm x 2 800 mm.
KLH Glass Oy:n osalta Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen projekti alkoi loppuvuodesta 2014, kun tarjouskilpailu lähti käyntiin.
”Urakkaamme Jorvissa kuului lasien, karmien ja kaksoisliukuovien
toimitus, sekä asennus. Muuntajien johdotukset muuntajilta laseille
teimme tilaajan laatimien suunnitelmien mukaan”, kertoo Hämeenniemi.
Kiinteät ikkunat asennettiin ensin ja lasiovet vasta viimeisessä vaiheessa.
”Jorvin lisärakennus oli omalla tavallaan haastava kohde. Lasiasennuksissa piti ottaa paljon asioita huomioon. Kokonaisuus onnistui
kuitenkin hyvin”, Hämeenniemi toteaa. Q

resoluutiolla 300 dpi.

PÖYTÄSAR JA

Toimituksen osoite:
aineisto@publico.com
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